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Τι είναι η 21η Μαρτίου-Παγκόσµια Ηµέρα Δασοπονίας;
Ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ καθιέρωσε την πρώτη
ηµέρα της άνοιξης (21 Μαρτίου), ως "Διεθνής Ηµέρα Δασών και Παγκόσµια
Ηµέρα Ξύλου " µε κύριο σκοπό την προστασία και αξιοποίηση των δασών και
γενικότερα την αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. Στην χώρα µας, η 21η
Μαρτίου εορτάζεται µε λαµπρότητα µε ανάλογες εκδηλώσεις από τις Δασικές
Υπηρεσίες, τις πέντε Σχολές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και δύο
Δασικά και Μεσογειακά Ερευνητικά Ινστιτούτα.
Τα δάση, εκτός από την προσφορά ξυλείας και άλλων αγαθών, προσφέρουν
ανεκτίµητες ωφέλειες στον άνθρωπο και διαδραµατίζουν ένα πολύ σηµαντικό
ρόλο

στη

διατήρηση

και

αναβάθµιση

ης

οικολογικής

ισορροπίας

και

βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Παράγουν σηµαντικές ποσότητες ξύλου και
βιοµάζας και προσφέρουν ποικιλία δασικών προϊόντων που αξιοποιούνται σε
διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Ο υδρολογικός και προστατευτικός ρόλος των
δασών είναι σηµαντικός, διότι προστατεύουν το έδαφος από πληµµύρες

διαβρώσεις,

κατολισθήσεις

και

εξασφαλίζουν

την

παραγωγή

τεράστιων

ποσοτήτων νερού.

Μιλήστε µας για την “Εκπαίδευση και Δασική Έρευνα στη
χώρα µας”.
Σήµερα, στην χώρα µας υπάρχουν πέντε (5) Πανεπιστηµιακές Σχολές
(Τµήµατα) συναφείς µε τα Δάση και το Ξύλο και δύο (2) Ερευνητικά Ινστιτούτα
που ερευνούν την προστασία, αξιοποίηση και αναβάθµιση των δασών, του
ξύλου και γενικότερα του Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι Πανεπιστηµιακές Σχολές
έχουν έδρα την Θεσσαλονίκη/Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (η
παλαιότερη Σχολή Δασολογίας στην Ελλάδα), την Ορεστιάδα/Δηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης,

τη Δράµα/Διεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, την

Καρδίτσα/Πανεπιστήµιο

Θεσσαλίας

και

το

Καρπενήσι/Γεωπονικό

Πανεπιστήµιο Αθηνών. Επίσης, σε όλη την Επικράτεια της χώρας σε διάφορα
Πανεπιστήµια υπάρχουν Τµήµατα (ή Σχολές) συναφείς µε το Περιβάλλον.
Τα ερευνητικά Ινστιτούτα που είναι υπεύθυνα για την Δασική και
Μεσογειακή έρευνα της χώρας (και είναι τα παλαιότερα στη χώρας µας) είναι
δύο: το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών µε έδρα την Θεσσαλονίκη και το Ινστιτούτο
Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστηµάτων µε έδρα την Αθήνα. Σήµερα ανήκουν
στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό ΔΗΜΗΤΡΑ (ενώ παλαιότερα ανήκαν στην
Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Γεωργίας

και στο Εθνικό Ίδρυµα

Αγροτικής Έρευνας/ΕΘΙΑΓΕ που το 2011 συγχωνεύτηκε µε τρείς Οργανισµούς
του ΥΠ.Α.Α.Τ.). Τα δύο Ινστιτούτα είναι Εθνικής εµβέλειας, παρακολουθούν και
εκπονούν την έρευνα και τις σύγχρονες προκλήσεις της Παγκόσµιας,
Ευρωπαϊκής και Εθνικής Δασοπονίας. Σήµερα, εκτελούν πλείστα Εθνικά και
Ευρωπαϊκά προγράµµατα
αναβάθµιση

σχετικά µε την προστασία, αξιοποίηση

και

του δάσους, των φυσικών Μεσογειακών οικοσυστηµάτων και

γενικότερα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ποια η γνώµη σας για την Κλιµατική αλλαγή και τις
επιπτώσεις;
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Σήµερα, η µέση θερµοκρασία της γης είναι κατά 0,85ºC υψηλότερη πριν από
στο τέλος του 19ου αιώνα, και σταδιακά αυξάνεται.
Ο όρος "Κλιµατική αλλαγή" συνδέεται µε την σταδιακή αύξηση της µέσης
θερµοκρασίας του πλανήτη µας που οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες
(χρήση ορυκτών και υγρών καυσίµων, αποψίλωση των δασών, αύξηση εντατικής
κτηνοτροφίας,

κλπ).

Με

αυτές

τις

δραστηριότητες,

εκπέµπονται

στην

ατµόσφαιρα τεράστιες ποσότητες αερίων, µε συνέπεια να έχουµε αύξηση του
"φαινοµένου του θερµοκηπίου" και υπερθέρµανση του πλανήτη.
Τα κύρια αέρια που εκπέµπονται και είναι υπεύθυνα για την κλιµατική
αλλαγή είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο, το υποξείδιο του
αζώτου και φθοριούχα αέρια.
Τα κυριότερα αίτια που συντελούν στην Κλιµατική αλλαγή και στην
υπερθέρµανση του πλανήτη είναι:
Η καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου: παράγονται δύο
επικίνδυνα αέρια, το διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου.
Η αποψίλωση των δασών: το δάσος και τα δένδρα συµβάλλουν στη ρύθµιση του
κλίµατος, διότι απορροφούν το CO2 από την ατµόσφαιρα, αλλά όταν µειώνονται
η βιοµάζα, ο αποθηκευµένος άνθρακας ελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα και
επιδεινώνεται το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Η αύξηση της κτηνοτροφίας: οι αγελάδες και τα αιγοπρόβατα παράγουν µεγάλες
ποσότητες µεθανίου κατά την πέψη της τροφής τους.
Τα αζωτούχα λιπάσµατα: ευθύνονται για τις εκποµπές υποξειδίου του αζώτου.
Τα φθοριούχα αέρια: έχουν τεράστια θερµαντική επίδραση, έως και 23.000
φορές µεγαλύτερη από αυτή του CO2.
Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής για την επιβίωση του ανθρώπου και
γενικότερα για την διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας θα είναι τεράστιες για
το µέλλον. Υπολογίζεται, ότι αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη
µεγαλύτερη από 2 βαθµούς θα είναι καταστροφική, διότι θα δηµιουργηθούν
τεράστιες δασικές πυρκαγιές, θα ενταθεί το φαινόµενο της ερηµοποίησης και
θα υπάρχει λειψυδρία σε ολόκληρο τον πλανήτη.

"Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας”: Ποια η συµβολή τους στο
περιβάλλον;
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Σήµερα, η ανθρωπότητα καλείται να σταµατήσει και να περιορίσει τις κύριες
αιτίες της κλιµατικής αλλαγής και του "φαινοµένου του θερµοκηπίου" µε τον
περιορισµό των ορυκτών και υγρών καυσίµων (άνθρακας, λιγνίτης, πετρέλαιο)
και την στροφή σε εναλλακτικές και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που
δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον (υδροηλεκτρικά έργα, γεωθερµική, αιολική και
ηλιακή ενέργεια, βιοενέργεια).
Οι ΑΠΕ, χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες:
βιοενέργεια: είναι η ενέργεια που προέρχεται από την αξιοποίηση της βιοµάζας
και της οργανικής ύλης, που προέρχεται από ζώντα ή αποσυνθεµένα (χούµος)
φυτικά ή ζωϊκά υπολείµµατα.
γεωθερµική ενέργεια: είναι η φυσική ενέργεια που προέρχεται από την
θερµότητα που υπάρχει στο εσωτερικό της γης από την λάβα του εσωτερικού
της γης και θεωρείται διαρκής και απεριόριστη διότι αξιοποιείται συνεχόµενα
για όλο το 24ωρο, και για όλες τις ηµέρες του έτους
υδροηλεκτρική ενέργεια: είναι η ενέργεια που προέρχεται από την αξιοποίηση
της κίνησης του νερού που προέρχεται από τους

φυσικούς υδατικούς πόρους

(ποτάµια, λίµνες, θάλασσες). Τα υδροηλεκτρικά έργα (αποταµιευτές, φράγµατα,
κ.α.) και κατά συνέπεια η υδοηλεκτρική ενέργεια διακατέχουν το µεγαλύτερο
ποσοστό της Παγκόσµιας και Ευρωπαϊκής συµµετοχής στις ΑΠΕ.
αιολική ενέργεια: είναι η ενέργεια που προέρχεται από την κίνηση των ανέµων.
ηλιακή ενέργεια: είναι η ενέργεια που προέρχεται από την ακτινοβολία του
ήλιου.Η κύρια αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι η µετατροπή της σε
θερµική και ηλεκτρική ενέργεια. Ιδιαίτερα σήµερα, η δέσµευση της ηλιακής
ακτινοβολίας και η µετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια γίνεται µε τα
«φωτοβολταϊκά»

συστήµατα,

τα

οποία

καθηµερινά

αυξάνονται

και

εκσυγχρονίζονται.

Ποια η τοποθέτησή σας για την ” Βιώσιµη ανάπτυξη και
αειφορική

διαχείριση

των

δασών

και

της

αγροτικής

οικονοµίας “;
Ο όρος «βιώσιµη ανάπτυξη» είναι ένας σύγχρονος όρος που προήλθε από την
λέξη

«αειφορία», που επί δεκαετίες χρησιµοποιούν οι δασολόγοι και

περιβαλλοντολόγοι. Η έννοια «αειφορία των καρπώσεων» σηµαίνει ότι πρέπει να
υλοτοµείται τόσο ξύλο, όσο παράγεται κάθε έτος, ώστε να δυνάµεθα στο
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διηνεκές να εκµεταλλευόµαστε το δάσος. Το ξύλο (και γενικότερα η βιοµάζα)
είναι η µόνη ανανεώσιµη µορφή ενέργειας σε ολόκληρο τον πλανήτη, διότι
παράγεται από την ηλιακή ενέργεια (µε το φαινόµενο της φωτοσύνθεσης), σε
αντίθεση µε άλλα ορυκτά υλικά που προβλέπονται να εξαντληθούν µελλοντικά
(πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο, µεταλλεύµατα, κ.α.).
Η «βιώσιµη ανάπτυξη» είναι συναφής µε τον όρο «αειφόρος ανάπτυξη». Η
αειφορία

σηµαίνει

ότι

µία

δραστηριότητα,

για

παράδειγµα

καλλιέργεια

δηµητριακών, καπνού, αµπελουργία, ποικίλλων γεωργικών προϊόντων, ίδρυση
γεωργικής ή κτηνοτροφικής επιχείρησης (τυροκοµείο, παστερίωση γάλακτος,
κ.α.) για να διατηρείται στο διηνεκές πρέπει να είναι βιώσιµη, δηλαδή να
περισσεύει κάποιο κέδρος ή ελάχιστο οικονοµικό όφελος (µεροκάµατο) στο
φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση.
Οι κύριοι τοµείς της βιώσιµης ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας της
χώρας µας είναι οι παρακάτω.
1.Αξιοποίηση των φυσικών πόρων:
Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων συνδέεται µε παραδοσιακές χρήσεις γης και
κύριες ασχολίες, όπως:
Δασοπονία: το δάσος παράγει (εκτός του ξύλου) και πλείστα προϊόντα ιδιαίτερης
οικολογικής και οικονοµικής αξίας (καθαρό νερό, κάστανα, µέλι, ρητίνη,
φαρµακευτικά φυτά, κλπ), αλλά ο ρόλος του για αισθητική, αναψυχή,
προστασία από πληµύρες, διατήρηση βιοποικιλότητας, οικοτουρισµός, κ.ά.
είναι τεράστιος. Η αξιοποίηση των προϊόντων του δάσους και η διατήρηση της
αειφορίας θα δηµιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας στον παραδασόβιο

τοπικό

πληθυσµό, ιδιαίτερα σήµερα που η χώρας µας πλήττεται από την οικονοµική
κρίση και τον Covid-19. Στην χώρα µας σήµερα τα δάση υποβαθµίζονται, οι
Δασικές Υπηρεσίες στερούνται σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή και
δυστυχώς η Πολιτεία είναι υπεύθυνη για την υποβάθµιση των δασών και του
φυσικού περιβάλλοντος και δεν έχει σχέδιο προστασίας και αναβάθµισης των
δασών. Δεν έχει συνταχθεί το Δασολόγιο (όπως προβλέπεται και από το
Σύνταγµα), το Κτηµατολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί και γενικότερα δεν υπάρχει
συντονισµός για την προστασία και αναβάθµιση των δασών µεταξύ των
Κρατικών Φορέων. Για παράδειγµα η κατάσβεση των πυρκαγιών ανήκει στην
Πυροσβεστική, ενώ η πρόληψη κα αποκατάσταση ανήκει στην Δασική
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Υπηρεσία. Επίσης, οι Δασικές Υπηρεσίες υπάγονται στις Αποκεντρωµένες
Διοικήσεις (που ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών), ενώ τα Δάση υπάγονται
σε άλλο Υπουργείο (Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος) µε συνέπεια να
υπάρχει έλλειµµα συντονισµού και να µην έχουµε κοινή Δασική Πολιτική.
Γεωργία: πρέπει να αλλάξει η πολιτική των µονοκαλλιεργειών (σιτηρά, καπνά,
κλπ) και

να αξιοποιηθούν βιολογικές καλλιέργειες, όπως αρωµατικά και

φαρµακευτικά φυτά, παραγωγή οσπρίων, αµπελουργία, λαχανοκοµία, σπορά µε
λιβαδικά φυτά για ζωοτροφές, δεντροκαλλιέργειες και ενεργειακά φυτά.
Κτηνοτροφία: Η κτηνοτροφία, είναι η παραδοσιακή ασχολία σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας, αλλά το κόστος είναι υψηλό (ιδίως για την σταβλισµένη
κτηνοτροφία) λόγω των υψηλών τιµών των ζωοτροφών και τις χαµηλές
επιδοτήσεις. Η παραδοσιακή και κοπαδιαστή βόσκηση των ζώων (αιγοπροβάτων)
πρέπει να αλλάξει, να εκπονηθούν και να αξιοποιηθούν τα σχέδια βελτίωσης των
βοσκοτόπων και να στραφούµε στην ελεγχόµενη βόσκηση µε αξιοποίηση των
ντόπιων λιβαδικών φυσικών πόρων και ζωοτροφών.
Μελισσοκοµία: Η µελισσοκοµία είναι µία από τις κύριες δραστηριότητες της
υπαίθρου, διότι το µέλι της χώρας µας είναι άριστης ποιότητας (και τα λοιπά
προϊόντα της µέλισσας όπως κερί, βασιλικός πολτός, πρόπολη, κλπ) και
θεωρείται ως το κύριο Εθνικό µας προϊόν

(µαζί µε το λάδι και το κρασί). Η

µελισσοκοµία είναι µία ασχολία που ενδείκνυται για όλες σχεδόν τις περιοχές
της χώρας µας. Εάν οργανωθεί σχεδιασθεί σωστά και πιστοποιηθούν τα προϊόντα
της µέλισσας, θα επιφέρει τα ανάλογα κέρδη τους µελισσοκόµους και γενικότερα
στην Εθνική οικονοµία.
2.Πιστοποίηση-Μεταποίηση
Τα προϊόντα που θα παραχθούν από τους κατοίκους που ασχολούνται µε την
αγροτική ανάπτυξη (αγρότες, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, µελισσοκόµοι, κλπ.), θα
πρέπει να πιστοποιηθούν και να µεταποιηθούν, ώστε να είναι ανταγωνιστικά και
ο καταναλωτής να τα εµπιστεύεται και να τα αγοράζει µε ενδιαφέρον.

Η

πιστοποίηση και µεταποίηση όλων των αγαθών και προϊόντων είναι απαραίτητη,
διότι

ο

ανταγωνισµός

(ιδιαίτερα

µετά

την

απελευθέρωση του εµπορίου) µε άλλα ξενικά

παγκοσµιοποίηση

και

την

συναφή και χαµηλού κόστους

προϊόντα είναι ισχυρός. Χωρίς την πιστοποίηση, είναι δύσκολο έως αδύνατο τα
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τοπικά προϊόντα να ανταγωνισθούν παρόµοια αγαθά που παράγονται από
µεγάλες εγχώριες ή ξένες εταιρείες.
3.Διάθεση των παραγόµενων προϊόντων
Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η πώληση των παραγόµενων αγαθών και
προϊόντων της περιοχής, ιδιαίτερα των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Οι υπάρχοντες συνεταιρισµοί (αγροτικοί, δασικοί, κλπ) της περιοχής, αλλά και
γενικότερα σε όλη την Ελλάδα απέτυχαν και δεν λειτούργησαν µε βάση το
επιχειρηµατικό κέδρος και του οφέλους των µελών, αλλά εξυπηρέτησαν
προσωπικά, ανιδιοτελή και κοµµατικά συµφέροντα.
Όµως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι παραγωγοί και εργάτες της υπαίθρου
(αγρότες, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, µελισσοκόµοι, κ.α.), πρέπει να συνεταιρισθούν
(όχι µε την υπάρχουσες σηµερινές

δοµές των συνεταιρισµών που δεν

εκπλήρωσαν τον ρόλο τους) και να εκσυγχρονιστούν, ώστε να είναι βιώσιµοι στο
διηνεκές. Είναι αδύνατον οι παραγωγοί

να επιβιώσουν και να ανταγωνισθούν

τις τιµές ανάλογων αγροτικών προϊόντων που παράγουν οι µεγάλες εταιρείες (του
εσωτερικού ή εξωτερικού). Πρέπει οι ίδιοι να συνεταιρισθούν, να αποµακρύνουν
του καιροσκόπους "εµπόρους" που ελέγχουν τις αγορές και "αποµυζούν" τους
παραγωγούς, ώστε να πωλήσουν τα προϊόντα τους σε τιµές ανταγωνιστικές και σε
προσιτές τιµές.

Ως συντοπίτης θέλω να αναφερθείτε στο θέµα: “Δήµος
Δεσκάτης: Φυσικοί πόροι, δάση, δραστηριότητες”
Γενικά- Φυσικό Τοπίο-Δάση
Η Δεσκάτη είναι µία όµορφη κωµόπολη του Ν. Γρεβενών και βρίσκεται στην
καρδιά της Ελλάδας. Ο σηµερινός Δήµος Δεσκάτης (όπως διαµορφώθηκε µε το
τελευταίο σχέδιο Καλλικράτης) καλύπτει ηµι-ορεινές περιοχές του Νοµού
Γρεβενών (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) και αποτελείται από οκτώ οικισµούς
(Δεσκάτη, Καρπερό, Παλιουριά, Τρικοκκιά, Δασοχώριο, Κατάκαλη, Παναγία,
Παρασκευή).
Οι

οικισµοί

περιβάλλονται

από

ορεινούς

όγκους

(Καµβούνια,

Χάσια

Αντιχάσια), ανάµεσα στους οποίους υπάρχουν καλλιεργούµενες εκτάσεις
(οροπέδια), ρεύµατα και ποταµοί (ο µεγαλύτερος ποταµός που διασχίζει την
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περιοχή είναι ο Αλιάκµονας). Το κλίµα είναι ηπειρωτικό, ύφυγρο µε χαµηλές
θερµοκρασίες τον χειµώνα και ήπιες το καλοκαίρι..
Απλώνεται ανάµεσα σε υψηλές οροσειρές (Καµβούνια, Χάσια και Αντιχάσια)
σπάνιας οµορφιάς που αποτελούν πολύτιµη

φυσική κληρονοµιά για την

περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από µοναδική φυσική οµορφιά και πλούσια
βιοποικιλότητα σε άγρια φυτά, ζώα και πουλιά. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από
δύο φυσικές ζώνες φυσικής βλάστησης : την ηµι-ορεινή (δρυοδάση) στα
χαµηλότερα υψόµετρα και την ορεινή (δάση οξυάς και ελάτης) υψηλότερα. Ο
οικισµοί του Δήµου Δεσκάτης περιβάλλονται από φυσικά δάση δρυός, οξυάς,
ελάτης και αναδασώσεις µε θερµόβια και ψυχρόβια είδη. Τα δάση και τα φυσικά
οικοσυστήµατα

παρουσιάζουν

µεγάλο ενδιαφέρον σε βιοποικιλότητα, σε

γεωλογικό ανάγλυφο και σε είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας. Το στολίδι της
Δεσκάτης είναι το όρος «Βουνάσα» που είναι η υψηλότερη κορυφή των
Καµβουνίων. Καλύπτεται από ωραιότητα φυσικά δάση (ελάτης και δρυός), όπου
φύονται σπάνια και προστατευόµενα είδη δένδρων, θάµνων και φαρµακευτικών
φυτών. Για παράδειγµα, στη θέση «θηλιά», και σε υψόµετρο 1300-1500 µέτρα
υπάρχουν αρχέγονες συστάδες κέρδων (Juniperus foedisisima) ηλικίας
1.000 ετών που προστατεύονται από την

500-

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.

Στην περιοχή, φύονται πολλά φαρµακευτικά φυτά (τσάϊ, θυµάρι, µέντα, κ.α.) και
άγρια µανιτάρια (εδώδιµα και δηλητηριώδη, τρούφες). Ιδιαίτερα, το τσάϊ της
περιοχής που φύεται µόνο στις κορυφογραµµές της Βουνάσας, θεωρείται είδος
µοναδικό για τη χώρα µας. Πρόσφατα, τα δύο αυτοφυή είδη τσαγιού µε τις
µοναδικές φαρµακευτικές και αφέψιµες ιδιότητες, πιστοποιήθηκαν από τα
εργαστήρια του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»/Εργαστήριο Φαρµακευτικών Φυτών: α) το
κίτρινο (Sideritis raeseri) και β) το άσπρο (Stachis avia). Επίσης, τα άγρια ζώα
(αρκούδα, λύκος, αλεπού, ασβός, κ.α.) και πουλιά (γερακοειδή, αετοί, γυπαετοί,
δρυοκολάπτες, κ.α.), αποτελούν µοναδικό και αξιόλογο βιότοπο για την περιοχή.
Τα Αντιχάσια όρη (µέρος των οποίων καλύπτουν τις νότιες και δυτικές περιοχές
της Δεσκάτης) και τα Μετέωρα είναι ενταγµένα σε αυστηρά προστατευόµενες
περιοχές (κωδικός Ευρωπαϊκού δικτύου: GR1440005) και θεωρούνται Ζώνες
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πουλιά. Επί πλέον, τα Μετέωρα,
θεωρούνται από την UNESCO και Φυσικό Απόθεµα Παγκόσµιας Κληρονοµιάς.
Επίσης, το φράγµα του Ιλαρίωνα σε συνδυασµό µε την οµορφιά φυσικών πόρων
(Αλιάκµονας

ποταµός,

οροσειρές,

οροπέδια,
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ορεινά

φυσικά

τοπία,

προστατευόµενα και σπάνια είδη της χλωρίδα και πανίδας, κ.α.) και την κήρυξη
του Μνηµείου της Φύσης του αρχαιότερου δένδρου δρυός της Ελλάδας (που
βρίσκεται πλησίον της Δεσκάτης)

και των ιστορικών Μοναστηριών (Ιλαρίωνας,

Μονή Ευαγγελίστριας, κ.ά.) θα αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις για την
ανάπτυξη του οικοτουρισµού.
Δραστηριότητες των κατοίκων
Οι φυσικοί πόροι (αγροί, λιβάδια, δάση) όλων των οικισµών του Δήµου Δεσκάτης
είναι χαµηλής παραγωγικότητας και για τον λόγο αυτό πολλοί δηµότες
µετανάστευσαν σε αστικές περιοχές στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η οικονοµική
κρίση της τελευταίας δεκαετίας και σήµερα η Παγκόσµια πανδηµία (Covid-19)
"εξαΰλωσε" τα εισοδήµατα όλων των κατοίκων του Δήµου Δεσκάτης.
Σήµερα, οι κύριες δραστηριότητες που απασχολούνται οι κάτοικοι του Δήµου
Δεσκάτης είναι η γεωργία, κτηνοτροφία, µελισσοκοµία. Με την δασοπονία
ασχολούνται ελάχιστοι, λόγω της καταστροφής και έλλειψης των υψηλών
παραγωγικών δασών.
Όµως τις τελευταίες δεκαετίες, οι κάτοικοι δεν ασχολήθηκαν µε εναλλακτικές
προοπτικές για βιώσιµες και αειφόρες δραστηριότητες αξιοποίησης των φυσικών
πόρων (όπως φαρµακευτικά φυτά, super-funds, βιολογική γωεργία και
κτηνοτροφία, διατήρηση των ντόπιων φυλών οικόσιτων ζώων, αιγοπροβάτων και
αγελάδων, κλπ) και δεν έλαβαν υπόψη τις νέες προκλήσεις της νέες προκλήσεις
της αγροτικής οικονοµίας.
περιοχές της χώρας

Αντίθετα, όπως συνέβη και στις περισσότερες

και κάτω από το πρίσµα της πρόσκαιρης Ελληνικής

πολιτικής, πολλές δραστηριότητες µε τις οποίες απασχολούνταν µεγάλο ποσοστό
των κατοίκων της περιοχής (γεωργία και κτηνοτροφία) δεν εκσυγχρονίστηκαν,
αλλά περίµεναν τις «Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις», ιδιαίτερα οι µονοκαλλιέργειες
(καπνός, δηµητριακά, κλπ). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να επικρατήσουν
µονοκαλλιέργειες χαµηλής παραγωγικότητας µε µόνο στόχο την επιδότηση και
το πρόσκαιρο κέρδος, και σήµερα σταδιακά οι κλάδοι της γεωργίας και
κτηνοτροφίας µαραζώνουν.
Επίσης, οι φυσικοί πόροι, ιδιαίτερα τα δάση και τα εδάφη υποβαθµίστηκαν
λόγω

της

µακροχρόνιας

υπερβόσκησης

υλοτοµίες και µονοκαλλιέργειες.

(από

αίγες

κυρίως),

παράνοµες

Τα περισσότερα γεωργικά εδάφη (εκτός από

εκείνα που βρίσκονται στις παρυφές ρυακιών, ρευµάτων και πλησίον του
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Αλιάκµονα ποταµού)

είναι άγονα και άνυδρα. Όµως, τις δύο τελευταίες

δεκαετίες πολλοί γεωργοί µετέτρεψαν πολλούς γόνιµους αγρούς σε αναδάσωση
στο πλαίσιο της Κλιµατικής αλλαγής και της Ευρωπαϊκής δήθεν "πράσινης
ανάπτυξης" φυτεύοντας κυρίως ψευδακακίες σε υψηλά ποσοστά, πάνω από το
90%) µε µόνο κίνητρο τις επιδοτήσεις.
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Υπηρεσίας) και από το 1995 έως σήµερα στο ΕΘΙΑΓΕ και νυν ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως
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κρίσεις καθηγητών σε Πανεπιστήµια και Ινστιτούτα, επίβλεψη και µέλος επιτροπών
πολλών µεταπτυχιακών (µάστερ και διδακτορικών) του εσωτερικού και εξωτερικού.
Σύνταξη πολλών µελετών ως Δασολόγος του Υπουργείου Γεωργίας, του ΕΘΙΑΓΕ και
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WASWC, ΝΑΑ, WSEAS), δύο Ευρωπαϊκών (ESSC and LCA) και πολλών µη
κερδοσκοπικών
Εταιριών
Προστασίας
του
Περιβάλλοντος.
Μακρόχρονη
συνδικαλιστική δράση σε Επιµελητήρια (ΓΕΩΤΕΕ) και Συλλόγους µε θέµατα Δασών
και Περιβάλλοντος.
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